Protokół Nr XXXVI/10
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 10 września 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 13.oo do godziny 15.45.
W sesji uczestniczyło 13 radnych na stan 15; radni nieobecni Teresa Doktor, Józef Kozik.
Ponadto udział wzięli:
----------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Urszula Łabędzka
3/ Violetta Piętoń
4/ Marian Tarnowski
5/ Sołtysi wsi
6/ Bernardyna Siemianowska

-

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Radca Prawny

-

7/ Zenon Bernacki
8/ Zenon Kumaszka
9/ Janina Gąsior

-

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagrodnie
Kierownik Zakładu Usług Turystycznych „Zamek – Grodziec”
Laureat Konkursu „Najładniejsza Zagroda”
Laureat Konkursu „Najładniejsza Zagroda”

List obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Obradom przewodniczył przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski, który po dokonaniu
otwarcia i powitaniu zebranych stwierdził ich prawomocność. Poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali porządek obrad.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Zagrodno dotacji, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora
finansów publicznych. Wyjaśnił, iż uchwała ma związek z tym, że dofinansowanie z budżetu gminy
zakupu samochodu strażackiego może nastąpić wyłącznie w formie dotacji. Przypomniał, że w
budżecie gminy są zabezpieczone środki finansowe na ten cel w wysokości 130 tys. zł.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych,
a następnie poddał pod głosowanie wniosek wójta gminy.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przychyliła się do wniosku wójta gminy jednogłośnie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nagród laureatom konkursu „Najładniejsza Zagroda”.
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3.
4.
5.
6.
7.

Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Ocena działalności Zakładu Usług Turystycznych „Zamek- Grodziec” za I półrocze 2010 r.
Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za I półrocze 2010 r.
Podjęcie uchwał:

- zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010.,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.,
- w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego
zakładu budżetowego,
- w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zagrodno dotacji, sposobu jej
rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone
do sektora finansów publicznych.
8.
9.
10.
11.
12.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu Nr XXXIV z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 29 czerwca 2010 r.
Przyjęcie protokołu Nr XXXV z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 9 lipca 2010 r.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski wręczył nagrody tegorocznym laureatom konkursu
„Najładniejsza Zagroda”.
Radna Antonina Rystau złożyła laureatom gratulacje w imieniu organizatorów tegorocznych dożynek
w Wojciechowie. Podziękowała za udział w dożynkach władzom gminy i delegacjom wieńcowym z
sołectw gminy.
Do pkt 3.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.
Poinformował, że:
1/ W dniach 7 -8 sierpnia br. wsie Uniejowice, Zagrodno, Modlikowice i Jadwisin zostały dotknięte
powodzią. Poziom wody w rzece Skora był najwyższy w powojennej historii gminy i wynosił 3,10 m.
Straty w infrastrukturze zostały oszacowane na kwotę 1,5 mln zł, nie licząc mostu koło Gimnazjum w
Zagrodnie, który zostanie poddany oddzielnej ekspertyzie. Przed skażeniem udało się uratować
wodociąg. W dniu 10 sierpnia br. zostały wypłacone pierwsze zasiłki dla poszkodowanych.
Podziękował strażakom, sołtysom, mieszkańcom i pracownikom Urzędu Gminy i Zakładu Usług
Komunalnych w Zagrodnie za udział w akcji ratowniczej, szybkie i skuteczne działania w usuwaniu
skutków powodzi, a pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za szybkie
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zapewnienie zasiłków mieszkańcom, których domostwa zostały zalane. Zostało złożone
zapotrzebowanie na kolejne środki na pokrycie kosztów remontu uszkodzonych mieszkań.
2/ W dalszym ciągu kontynuowane są prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości
Radziechów i Jadwisin oraz opracowaniem projektów:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację
lektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na boisko
sportowe w Radziechowie.
3/ Wydano decyzje o warunkach zabudowy na:
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w miejscowości Grodziec na
działce nr 443 i 444/1,
budowę budynku mieszkalnego z garażem w miejscowości Brochocin na działce nr 213,
budowę wiaty magazynowej na sprzęt rolniczy i produkty rolne w miejscowości Zagrodno na
działce nr 80,
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz przydomową oczyszczalnią
ścieków w miejscowości Uniejowice na działce nr 6.
Zostało wszczęte postępowanie dotyczące:
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 5 i nr 229 w
miejscowości Uniejowice,
budowę budynku handlowo-usługowego i budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
nr 137/2 w miejscowości Łukaszów.
Wydano postanowienia pozytywnie opiniujące podział działek:
nr 128/5 obręb Uniejowice,
nr 270 obręb Grodziec,
nr 175 obręb Zagrodno,
nr 275/1 obręb Uniejowice.
4/ W dniu 17 sierpnia br. gmina Zagrodno złożyła wstępną deklarację złożenia wniosku o
dofinansowanie realizacji projektów systemowych w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W celu przygotowania danych do
opracowania przez Urząd Gminy wniosku o dofinansowanie zwrócono się do dyrektorów szkół
podstawowych z prośbą o jak najszybsze złożenie deklaracji o realizacji projektu przez szkołę.
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5/ Wydano zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla pięciu firm, w tym
produkcja konstrukcji metalowych, handel, usługi ogólnobudowlane w miejscowościach Brochocin,
Zagrodno i Olszanica.
Wydano dwie decyzje o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz siedem
decyzji o zmianie wpisu.
6/ Została powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem Nr 249 z dnia 19 sierpnia br.
Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych deszczem nawalnym i powodzią na terenie naszej
gminy. Powołany zespół dokonał oględzin w terenie celem oszacowania strat w gospodarstwach,
które złożyły stosowne wnioski. Do dnia 7 września br. złożonych zostało 89 wniosków. Ogólnie
szkody powstały na pow. ok. 1378,73 ha. Ponadto podczas powodzi w dniu 7 sierpnia br. zalane
zostały stawy rybne w Modlikowicach, stanowiące własność prywatną.
7/ Wydano zezwolenie na wycięcie jednej lipy rosnącej na działce nr 404/4 w Uniejowicach,
stanowiącej własność osoby fizycznej.
8/ Z informacji uzyskanych od przedsiębiorców prowadzących zbiórkę odpadów komunalnych
stałych wynika, że w okresie sprawozdawczym zawarto jedną umowę, a rozwiązano dwie umowy.
Na odpady komunalne ciekłe nie zawarto żadnej umowy.
9/ Na wniosek Spółki TESGAS z Dąbrowy wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie istniejącej stacji gazu wysokiego ciśnienia „ Radziechów”. Wystąpiono do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla tego przedsięwzięcia. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Złotoryi oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu odstąpiono
od oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
10/ Na wniosek Spółki WALBET z Miejskiej Górki wszczęto postępowanie administracyjne mające na
celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na
budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną
obręb Jadwisin. Po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem sanitarnym oraz
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu inwestor został zobowiązany do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
11/ Na wniosek Spółki WALBET z Miejskiej Górki wszczęto postępowanie administracyjne mające na
celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie odcinka drogi wewnętrznej łączącej istniejącą Kopalnię Kruszywa Radziechów i planowaną
kopalnię kruszywa Okmiany. Wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Złotoryi oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie
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opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia.
12/ Rozstrzygnięto:
przetarg nieograniczony na zadanie „ Adaptacja pomieszczeń na przedszkole”,
przetarg nieograniczony na zadanie „ Dostawa lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie”,
przetarg nieograniczony na zadanie „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
inwestycyjnego w wysokości 1 250 000 zł”.
13/ Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Złotoryi na dofinansowanie zadania
„ Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Olszanicy”.
14/ Podpisano umowy :
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania
„ Budowa trybun na boisku sportowym w Zagrodnie”, kwota przyznanej pomocy to 30 451,00 zł,
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania
„Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu Swojacy”, kwota przyznanej pomocy to 4 150,00 zł,
na opiekunów i gospodarzy klubów sportowych gminy Zagrodno.
15/ Uzyskano pożyczkę w kwocie 701 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Legnicy na zadnie „Budowa stacji uzdatniania wody w Olszanicy” .
16/ Rozliczono z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie „Modernizacja dachu
budynku palatium zamku Grodziec”.
17/ Firma NOWATOR z Krotoszyc przygotowała Plan Odnowy Miejscowości Wojciechów na lata
2010-2020, który umożliwi ubieganie się o środki unijne.
18/ W dniu 14 lipca br. podpisano umowę przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalno-gospodarczym we wsi Grodziec wraz z działką. Sprzedaż nastąpiła na rzecz
dotychczasowego najemcy nieruchomości, gdyż Agencja Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we
Wrocławiu nie skorzystała z przysługującego jej prawa pierwokupu.
19/ Dnia 30 sierpnia br. podpisana została z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we
Wrocławiu umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości . Przedmiotem przekazania
są lokale:
nr 7 w budynku nr 178 o pow. 27,58 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow.
4,31 m², z udziałem 35/1000 w działce nr 777/52 o pow. 0,1211 ha,
nr 7 w budynku nr 182 o pow. 26,99 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow.
6,62 m² wraz z udziałem 36/1000 w działce nr 777/4 o pow. 0,1686 ha.
20/ W dniu 30 sierpnia 2010 r. podpisano umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy we Wrocławiu o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na remont lokalu
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mieszkalnego w budynku nr 178 w Zagrodnie. Na wykonanie zadania Agencja udzieli Gminie
bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 21 tys. zł. Środki te zostaną przekazane po
zrealizowaniu zadania. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie prac powinno nastąpić do dnia
30 listopada 2010 r.
21/ Zarządzeniami:
Nr 0151-212/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.320,00 zł oraz dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.121 zł,
Nr 0151-213/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.329 zł oraz dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.317,15 zł,
Nr 0151-215/10 dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 42.000 zł,
Nr 0151-216/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 225.000 zł,
Nr 0151-288/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 26.100 zł oraz dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.000 zł,
Nr 0151-223/10 dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 39.370 zł.
22/ W dniu 30 sierpnia 2010 r. przekazano Przewodniczącemu Rady Gminy Zagrodno oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Legnicy Zarządzenie Nr 0151-221/10 z dnia 27 sierpnia
2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zagrodno oraz
informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i
samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010 r.
23/ Na bieżąco wydawano decyzje związane z poborem podatków oraz prowadzono egzekucje
należności gminy.
24/ Od 1 lipca 2010 r. zatrudniono p. Kamilę Kunecką na stanowisko podinspektora ds. funduszy
unijnych i zamówień publicznych na czas zastępstwa za p. Ewelinę Bachmatiuk, której nieobecność
wynika z faktu udzielenia urlopu macierzyńskiego i urlopu wypoczynkowego.
25/ Zarządzeniem Nr 0151-219/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. powierzono stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Olszanicy p. Jerzemu Ryczko na okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia
2015 r.
26/ Zarządzeniem Nr 0151-220/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. powierzono stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Radziechowie p. Edycie Ewertowskiej na okres od dnia 1 września 2010 r. do
dnia 31 sierpnia 2012 r.
27/ Dnia 1 września 2010 r. zatrudniono p. Agnieszkę Szelepajło na stanowisko podinspektora ds.
wymiaru podatków i opłat na czas zastępstwa za p. Annę Kubuś, która przebywa na urlopie
macierzyńskim.
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Ponadto wójt gminy Mieczysław Słonina przekazał radnym:
informację z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 29 czerwca
2010 r.,
informację z realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Gminy
Zagrodno w dniu 29 czerwca 2010 r.,
informację z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 9 lipca 2010 r.,
informację z realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Gminy
Zagrodno w dniu 9 lipca 2010 r.
Informacje stanowią załączniki nr 3,4,5 i 6 o protokołu.
Do pkt 4.
Stanisław Skuła
--------------------

- Wniósł o wycięcie zakrzaczenia z poboczy i rowów drogi powiatowej
od Jadwisina przez Radziechów, w kierunku Olszanicy. Poinformował, że tym
odcinkiem drogi jedzie się, jak w tunelu.
- Zgłosił pilną potrzebę naprawy drogi gminnej w Radziechowie na kolonię,
w kierunku posesji p. Puciato. Poinformował, że droga pomimo obietnic nie
była naprawiana, a dodatkowo zaczęli z niej korzystać piłkarze z Brochocina,
którzy jeżdżą tą drogą trenować na boisko w Radziechowie.
- Zapytał, kiedy zostanie rozpoczęty remont świetlicy wiejskiej
w Radziechowie, czy na to zadanie gmina otrzyma środki unijne, o które
wnioskowała w województwie. Zwrócił uwagę, że zbliża się koniec roku
i okres zimowy, a w tegorocznym budżecie gminy są zabezpieczone środki na
ten cel.
- Wniósł o wymianę wiaty przystankowej stojącej w środku wsi
Radziechów. Zwrócił uwagę, że wiata bardzo niekorzystnie rzutuje na
wizerunek wsi.

Stanisław Bachmatiuk
----------------------------- - Zgłosił, że przepust pod drogą powiatową na kolonii w Uniejowicach jest
zamulony, a murek nie został dokończony.
- Wniósł o pogłębienie koparką rowu koło lasu i posesji p. Fotygi
w Uniejowicach. Poinformował, że rów był pogłębiany ręcznie, ale nadal
się zamula i ponownie zatyka. Przypomniał o konieczności zakupu łyżki
do koparki i kosiarki na wyposażenie Zakładu Usług Komunalnych
w Zagrodnie, niezbędnych do wykonywania usług na terenach gminnych.
7

- Zwrócił się o nawiezienie dwóch wywrotek kamienia na drogę gminną
przed żwirownią w Uniejowicach, którą rolnicy dojeżdżają do pól.
- Wniósł o postawienie kładki na rzece Skora w Zagrodnie na miejsce, w
którym stała przed powodzią.
- Wniósł o wystąpienie do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o
wykonanie regulacji koryta rzeki Skora w ramach szkód powodziowych.
- Zgłosił pilną potrzebę obcięcia zwisających gałęzi drzew nad drogą
powiatową w Uniejowicach w okolicy posesji p. Szkrabki. Poinformował, że
niedawno gałąź z drzewa runęła w tej okolicy na dach przejeżdżającego
ciągnika p. Leśniaka.
- Zgłosił, że rolnicy zaorali rów przy drodze gminnej koło p. Hajnowskiego
w Uniejowicach. Poinformował, że wykonywane naprawy nawierzchni tej
drogi nic nie dają, ponieważ niszczy ją woda spływająca z pól. Wniósł
o wyegzekwowanie od rolników odtworzenia rowu.
- Zapytał, jak wygląda sprawa wyciętych dębów w Grodźcu.

Tadeusz Suchecki
-----------------------

- Wniósł o wystąpienie do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
o pogłębienie i poszerzenie koryta rzeki Skora w obrębie naszej gminy
oraz o obniżenie progu tamy przed mostem w drodze na Bolesławiec.
Ponadto zaproponował, aby gmina rozważyła budowę wału
przeciwpowodziowego na odcinku od piekarni do mostu w drodze
na Bolesławiec. Stwierdził, że zagrożenia, powodzie, szkody i straty będą się
powtarzały, ponieważ rzeka jest zamulona średnio na wysokości 0,5 m.
Poddał pod rozwagę budowę zbiornika retencyjnego na terenie gminy
Pielgrzymka, który ratowałby przed powodzią gminy Pielgrzymkę, Zagrodno
i Chojnów.
- Zgłosił pilną potrzebę połatania ubytków i zalania pęknięć w drodze
wojewódzkiej przez Zagrodno w kierunku osiedla. W uzasadnieniu
powiedział, że bez wykonania tych robót droga w okresie zimowym
zostanie całkowicie zniszczona.

Danuta Kraśnicka
-----------------------
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- Zwróciła się o zabezpieczenie w budżecie gminy 2011 r. środków
finansowych na partycypowanie w kosztach budowy chodnika
dla pieszych przy drodze powiatowej na osiedlu w Olszanicy do drogi
wojewódzkiej. Wniosła o powiadomienie Powiatowego Zarządu Dróg

w Złotoryi o fakcie zabezpieczenia środków na budowę chodnika.
Walentyna Tkaczyszyn
------------------------------ - Zapytała, czy prawdą jest, że gmina Złotoryja będzie budowała
elektrownie wiatrowe na granicy z gminą Zagrodno.
- Zapytała, kiedy zostanie sfinalizowana sprawa przejęcia przez gminę
działki od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu pod urządzenie
placu zabaw dla dzieci.
- Zgłosiła pilną potrzebę odchwaszczenia terenu przeznaczonego
pod budowę osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszowie.
- Zgłosiła, że wiata przystankowa w Łukaszowie jest brudna i popisana.
Leon Wijatyk
------------------

- Wniósł o zwrócenie się do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu o wykonanie regulacji rzeki Skora w obrębie gminy, w tym
od posesji p. Szymczyka, przez Jadwisin do mostu ze względu na
zakrzaczenie, przez które podczas powodzi zalewany jest Jadwisin oraz
w Modlikowicach, gdzie rzeka zmienia już swoje koryto.
- Zgłosił, że samochody ciężarowe wożące żwir ze żwirowni w Osetnicy
jeżdżą przez Jadwisin bardzo szybko.

Antonina Rystau
-----------------------

- Zgłosiła, że teren wokół stawu znajdującego się przy zakręcie drogi
powiatowej w Wojciechowie jest bardzo zarośnięty, zakrzaczony, co
powoduje duże ograniczenie widoczności. Ponadto poinformowała, że
staw jest zamulony i cuchnie. Stwierdziła, że Związek Wędkarski powinien
go przekazać komuś, kto będzie o niego dbał. Dodała, że takie stanowisko
w tej sprawie zajęli też mieszkańcy wsi przy uchwalaniu Planu Odnowy
Miejscowości Wojciechów.
- Zgłosiła, że w sąsiedztwie remizo-świetlicy w Wojciechowie znajduje się
teren, którego właściciel mieszkający poza obszarem gminy, cały czas
go zaniedbuje. Poinformowała, że psuje on wizerunek wsi, a ponadto
rozsiewające się z niego chwasty zachwaszczają pobliskie działki.
- Zwróciła się z prośbą o zakup umundurowania dla strażaków jednostki
OSP w Wojciechowie. Poinformowała, że jednostka pozyskała nowych
i przede wszystkim młodych członków, którym brakuje wszystkiego.
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- Zgłosiła pilną potrzebę wymiany tablicy ogłoszeń w Wojciechowie,
ponieważ pozostały po niej tylko skrawki.
Jadwiga Jankowska
--------------------------

Jadwiga Cybin
---------------------

- Zwróciła się o wyjaśnienie, dlaczego Pani Edyta Ewertowska została
powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziechowie
tylko do 2012 roku.

- Ponowiła prośbę o wycięcie zakrzaczenia z terenu przed
nowo wybudowaną remizo-świetlicą w Brochocinie. Poinformowała, że
zakrzaczenie mógłby wyciąć dzierżawca stawu.
- Zwróciła się o ujęcie w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy
zdjęcia eternitu ze ściany budynku szkoły w Brochocinie.

Waldemar Chudziński
----------------------------- - Zapytał, czy Urząd Gminy opracował strategię działań logistycznych
na wypadek powodzi, czy są wskazane miejsca, które powinny być
zabezpieczone. W odniesieniu do działań prowadzonych podczas
ostatniej powodzi stwierdził, że podczas prowadzonej akcji panował
chaos, jedni nabrali worków niepotrzebnie, innym brakowało.

Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Turystycznych „Zamek-Grodziec” za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. Dodał, że Komisja Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu
2 września 2010 r. przyjęła sprawozdanie. Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu
w związku z czym uznał sprawozdanie za przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Do pkt 6.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, ze radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za
I półrocze 2010 r. Dodał, że sprawozdanie zostało przyjęte przez Komisję Oświaty i Zdrowia na
posiedzeniu w dniu 2 września 2010 r. Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu w związku
z czym uznał sprawozdanie za przyjęte.
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Do pkt 7.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego
programu inwestycyjnego na lata 2008-2010. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że projekt
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu 3 września br.
Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Jadwiga Jankowska poinformowała, że
komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni ni zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------programu inwestycyjnego na lata 2008-2010 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.,
a przed obradami sesji nowy projekt tej uchwały. Odczytał nowy projekt uchwały. Poinformował, że
projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy.
Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Jadwiga Jankowska poinformowała, że
komisja na posiedzeniu w dniu 3 września br. pozytywnie zaopiniowała pierwsza wersję projektu
uchwały, natomiast na posiedzeniu w dniu 10 września 2010 r. pozytywnie zaopiniowała nowy
projekt tej uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI/201/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
-----------------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Odczytał projekt uchwały.
Poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu
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3 września 2010 r.
Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Jadwiga Jankowska poinformowała, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Tadeusz Suchecki zapytał, czy dotacja do ścieków obejmuje ścieki wywożone beczkowozem
przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że dotacja dotyczy ścieków odbieranych z kanalizacji przez
oczyszczalnię w Brochocinie.
Radny Waldemar Chudziński zapytał, dlaczego dotacja nie dotyczy ścieków wywożonych
beczkowozem przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie, dodał, że koszt wywozu 1 m³ tych
ścieków wynosi 17 zł.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń wyjaśniła, że zakład dostaje dotację do ścieków z kanalizacji
z Wojciechowa i Brochocina, a nie do ścieków wywożonych beczkowozem.
Radny Waldemar Chudziński zwrócił uwagę, że ścieki wywożone beczkowozem są także zrzucane
do oczyszczalni w Brochocinie.
Wójt gminy Mieczysław Słonina zadeklarował wyjaśnienie tej sprawy.
Radny Waldemar Chudziński wniósł o powołanie zespołu do rozpatrzenia tej sprawy. Dodał, że
sprawa dotowania ścieków spoza kanalizacji, a zrzucanych do oczyszczalni w Brochocinie jest
wyjaśniana od lat.
Radca prawny Marian Tarnowski zadeklarował opracowanie na zlecenie wójta gminy opinii na
temat dotowania ścieków, która zostałaby przedłożona radnym.
Radny Waldemar Chudziński stwierdził, że dotowanie ścieków wywożonych beczkowozem przez
Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie do oczyszczalni w Brochocinie byłoby zachętą dla
mieszkańców gminy do podpisywania umów na wykonywanie tych usług. W nawiązaniu do
informacji przekazywanych przez wójta w sprawozdaniu z działalności zwrócił uwagę, że umowy
takie nie są w dalszym ciągu zawierane.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zapowiedział, że opinia radcy prawnego zostanie
przedłożona Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy i jeżeli będzie pozytywna, to ścieki wywożone
beczkowozem będą dotowane bez konieczności podejmowania dodatkowej uchwały w tej sprawie.
Stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
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Uchwała Nr XXXVI/202/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej . Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że projekt chwały był przedmiotem obrad
Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu 3 września 2010 r.
Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Jadwiga Jankowska poinformowała, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------budżetowej stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------5/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji,
sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie
zaliczone do sektora finansów publicznych. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że projekt tej
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 10
września br.
Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Jadwiga Jankowska poinformowała, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń , w odpowiedzi na pytanie radnego Waldemara Chudzińskiego
poinformowała, że uchwała umożliwi przekazanie przez gminę dotacji dla jednostki OSP z
Brochocina na zakup samochodu bojowego.
W odpowiedzi na pytania radnych przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował,
że projekt uchwały w sprawie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zostanie
przedłożony radzie gminy w miesiącu październiku br. Stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych
i projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej
rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do
sektora finansów publicznych poddał pod głosowanie.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI/204/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie trybu postępowania o udzielenie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------z budżetu Gminy Zagrodno dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych stanowi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 13 do protokołu.
-----------------------------------------Do pkt 8.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
Interpelacje i zapytania, których realizacja nie leży w gestii gminy, zostaną przesłane
stosownym jednostkom.
Realizację wielu zadań, których realizacja została powierzona zakładowi Usług Komunalnych
w Zagrodnie została przesunięta w czasie ze względu na konieczność usuwania skutków powodzi. Od
najbliższego wtorku zakład będzie wykonywał drogę do stacji uzdatniania wody w Olszanicy, a w
dalszej kolejności drogę w kierunku posesji p. Puciato.
W najbliższy poniedziałek prawdopodobnie zostanie podpisana umowa z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na remont świetlicy w Radziechowie. Wniosek o
przyznanie dofinansowania został złożony kilka miesięcy wcześniej, a został rozpatrzony dopiero w
tym miesiącu w związku z czym dach będzie przekładany w listopadzie.
Sprawa przeniesienia słupa energetycznego w Radziechowie jest nadal w toku.
Nowa wiata przystankowa zostanie postawiona na kolonii uniejowickiej w Grodźcu. Na wiacie
przystankowej w Radziechowie, w środku wsi, do końca roku zostanie naprawiony dach.
Wzdłuż drogi przebiegającej koło posesji p. Hajnowskiego w Uniejowicach rów został zaorany
przez rolników, woda z pól spływa wprost na drogę i na bród. Sprawa została zgłoszona do Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, która wykona odpowiednie roboty po pozyskaniu
środków finansowych na ten cel.
Łyżka do koparki i kosiarka na wyposażenie Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie może
być zakupiona w przyszłej kadencji. Zakład ma mało sprzętu, mało pracowników, a dużo pracy.
Bezsporną sprawą jest to, że rzeka Skora na odcinku naszej gminy wymaga pogłębienia, ale
prowadzonego w taki sposób, że to co zostanie wybrane, to zostanie także wywiezione.
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej koło szkoły w Olszanicy została
przesunięta w czasie. Nasza gmina nie wycofuje się z partycypacji w kosztach realizacji tego zadania.
Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Gminy otrzyma do zaopiniowania projekt budowy farm
wiatrowych na terenie gminy Złotoryja przy granicy z naszą gminą w miejscowości Łukaszów. Gmina
Złotoryja już otrzymała opinię negatywną ze względu na nie zachowanie wymaganej przepisami
prawa strefy ochronnej od granicy naszej gminy. Przypomniał, że takie samo stanowisko nasza
gmina prezentowała w przypadku gminy Pielgrzymka, na terenie której była planowana budowa farm
wiatrowych bez zachowania strefy ochronnej przy granicy naszej gminy.
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Sprawa przejęcia działki od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
na plac zabaw w Łukaszowie jest w toku.
Wiata przystankowa w Łukaszowie zostanie odnowiona, Zakład Usług Komunalnych w
Zagrodnie maluje wiaty sukcesywnie.
Sprawa szybko jeżdżących samochodów ciężarowych ze żwirowni w Osetnicy może zostać
zgłoszona policji.
W budżecie gminy bieżącego roku nie ma pieniędzy na doposażenie członków OSP w
Wojciechowie w odzież ochronną. W pierwszej kolejności musi zostać uzupełniony sprzęt i
doposażenie w jednostkach, które uczestniczyły w akcji ratowniczej i usuwaniu skutków powodzi.
Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziechowie zostało powierzone p. Edycie
Ewertowskiej na okres dwóch lat. Odczytał uzasadnienie do zarządzenia w sprawie powierzenia
stanowiska.
Gmina posiada plan zarządzania kryzysowego między innymi na czas powodzi. Poza
telefonami komórkowymi jednostki OSP nie mają innej łączności, co bardzo utrudnia prowadzenie
akcji. Zwrócił uwagę na kwestię zapanowania nad emocjami i działaniami propagandowymi w
trakcie prowadzonych akcji ratowniczych w czasie powodzi.
Sprawa kradzieży dębów z lasu w Grodźcu jest na etapie wyjaśniania.
Do pkt 9.
Protokół z sesji odbytej 29 czerwca 2010 r. został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 11
głosami „za”.
Do pkt 10.
Protokół z sesji odbytej 9 lipca 2010 r. został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 11
głosami „za”.
Do pkt 11.
1/

Sołtys wsi Grodziec Joanna Mrozik:

- poinformowała, że do dnia dzisiejszego nie zostały wstawione hydranty p.poż na podzamczu w
Grodźcu,
- poinformowała, że z hydrantów przy wjeździe o folwarku w Grodźcu od trzech lat na łąkę leci
woda, wyciek nie został zlikwidowany pomimo tego, że był wielokrotnie zgłaszany,
- zgłosiła, że z posesji nr 45 w Grodźcu wypuszczane jest szambo na drogę i na pola uprawne, w tym
na ziemniaki, drogą ta chodzą do autobusu dzieci szkolne, przenoszą te odpady na butach,
- zgłosiła pilną potrzebę naprawy mostku pod drogą do posesji p. Rachwała i Zawiślaka,
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- zwróciła się z prośbą o wystąpienie do PKS, aby autobus dowożący dzieci do szkół podjeżdżał na
podzamcze w Grodźcu, ponieważ muszą one schodzić na dół do przystanku,
- zwróciła się z prośbą o sprawdzenie bezpieczeństwa dzieci dowożonych gminnym gimbusem,
ponieważ są problemy z resorami, dzieci z tego powodu były sadzane tylko z jednej strony autobusu,
- zgłosiła, że na odcinku drogi powiatowej od posesji p. Sipiorskich do posesji p. Muraszko w Grodźcu
z drzew sypią się suche gałęzie,
- zgłosiła pilną potrzebę naprawy nawierzchni drogi koło pałacu i posesji p. Szczawińskiej w Grodźcu,
- poinformowała, że z nowo wyremontowanego sufitu świetlicy w Grodźcu obsypuje się gładź,
przypomniała, że wykonane roboty kosztowały spore pieniądze, zwróciła się o dokonanie
komisyjnych oględzin tego sufitu.
2/

Radny Andrzej Kaliciak :

- zgłosił, że p. Piórek z Grodźca wypuszcza swoje szambo do rowu przez drogę powiatową, a na
skutek tego na tym odcinku drogi jest bardzo niebezpiecznie, można się rozbić,
- zgłosił, że na drodze powiatowej koło posesji p. Łuca w Grodźcu jest nasyp z piasku, który stanowi
zagrożenie dla użytkowników tej drogi.
3/
Sołtys wsi Brochocin Walenty Luszniewski zwrócił się o wyjaśnienie sprawy zużycia energii
elektrycznej w starej świetlicy w Brochocinie. Przypomniał, że problem ten był zgłaszany na zebraniu
wiejskim w marcu br. Poinformował, że samorząd nie ma kluczy do świetlicy, nikt z niej nie korzysta,
a od początku roku stan licznika wskazuje zużycie 80 KW. Samorząd pokrył już koszty zużycia energii
w wysokości 510 zł. Dodał, że p. Podbielski stwierdził, iż licznik nie jest należycie zabezpieczony.
4/

Radna Helena Ceglarska:

- zgłosiła, że w wiacie przystankowej na osiedlu w Zagrodnie jest wybita szyba,
- zgłosiła awarię oświetlenia ulicznego na osiedlu w Zagrodnie,
- zgłosiła, że teren pomiędzy posesją p. Podobińskiej a bazą przed osiedlem w Zagrodnie jest bardzo
zachwaszczony, zwróciła uwagę na konieczność wykaszania łuków pasa drogi wojewódzkiej przy
wyjeździe z osiedla.
5/
Sołtys wsi Zagrodno Piotr Janczyszyn zgłosił pilną potrzebę zamontowania spowalniaczy na
drodze gminnej kolo Gimnazjum w Zagrodnie.
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6/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że przed obradami sesji
radni otrzymali informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r., która będzie
przedmiotem obrad najbliższej sesji rady gminy.

Do pkt 12.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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